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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(71) 

 تقسيمات الحقوق
وبقالالى الكالالالم عالالن الفالالر  بالالني احلالال  واحلكالالم وامللالالق وعالالن فقسالاليما( احلقالالو    2 ا عشالالر فعالالاري وقالالد رنر الال  1 الكالالالم عالالن فعريفالالا(  احلالال  مضىى  

مقتضالى األلالح األويف يف احلقالو  مالن حيالح نالح حكالم مالن أحكامهالا إ    عالن و   3 : املشالك  منهالا واصالاك بكالح واحالد واحالد منهالاأحكامهاوعن 
 . 4 يوجد دليح خاك، وأيضًا الدليح اصاك على أحكامها

وال الاله موجالالض الوضالالفية الفالالار    5 الكالالالم يف فقسالاليما( احلقالالو  السالالبقيتها رفبالالة علالالى اللواحالال  بالالح وحالال  علالالى الفالالر  بالالني احلالال  واحلكالالمولنقالالدم 
 وبرها ه عند التطر  له، فنقول:

 :م القوم احلقو  إىل فقسيما( بلفاظا( متعددةقس  
 االسقاط وعدمه، اال تقال القهري وعدمه.فقسيم احلقو  من حيح أحكامها الثالثة: لفة النقح وعدمه، لفة ومنها: 

وقالالد قالالام الشالاليي بتقسالاليمها، االال ا اللفالالا ، إىل األقسالالام الثالثالالة، لكالالن أمجالالظ فقسالاليم للفقالالو ، بلفالالا  الثالثالالة، هالالو التقسالاليم السداسالالي الالال ي قالالام 
طالر  إىل الال ب عمالا أورد علالى ألالح فقساليمه به احملق  اليالددي لالاحض العالروة يف فعليقتاله علالى املكاسالض فلنال نرل مالظ فعليقافنالا ومناقشالافنا علياله    ت

 السداسي.
 تقسيم الشيخ الثالثي للحقوق  

 ما ال يقبح املعاوضة باملال وال االسقاط: نف  احلضا ة والوالية. -1:  6 أما فقسيم الشيي فهو
 .لما ال يقبح النقح واملعاوضة ويقبح االسقاط، نف  الشفعة واصيار، يف  ظر  -2
 . 7 واالسقاط، نف  التفجري ما يقبح اال تقال -3

 تقسيم المحقق اليزدي السداسي للحقوق
 اليددي السداسي فهو:احملق  واما فقسيم 

 :أقسام ،حنولبال عوض واال تقال القهري بإرث و  واما احلقو  فهي حبسض لفة االسقاط والنقح بعوض أو 
رلالالق حالال  األبالالوة وحالال  الواليالالة للفالالانم وحالال  االسالالتمتا  بالدوجالالة وحالال  مالالن  قالالد عالالد  و  ،فمنهالالا مالالاال ينتقالالح بالالاملو( وال يصالالال اسالالقا ه وال  قلالاله -1

  8 وميكن ا  يقال اهنا أو مجلة منها من االحكام ال من احلقو   ،السب  يف الرماية قبح متام النضال وح  الولاية وحنو رلق
 أقول ههنا مطالض:

 األحكام الثالثة للحقوق: النقل واالنتقال واالسقاط
                                                           

 وعن فعري  العني واملنفعة واال تفا .  1 
 اىل.وللكالم عنها فتمة قد فأيت بإر  اهلل فع  2 
 .من الفقه نإشارة فقط فا  البفح عن أحكام نح واحد منها مونح لبابه   3 
 أي املشكنة منها.  4 
 لتقدم الشيء يف حد رافه وبلفا  أ واعه وأقسامه عنه بلفا   سبته إىل غريل.  5 
 مظ إضافا( فوضيفية اا يدفظ إشكال أورد عليه فالحظ.  6 
 حيته لوقوعه مثناً يف خصوك البيظ.يف لال -أي الشيي  –مظ  قاشه   7 
 .9ك 3نتاب املكاسض: ج  8 
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القالالوم مجيعالالاً، حسالالض االسالالتقراء املوسالالظ وإ    يكالالن مسالالتلرقاً، حصالالروا التقسالاليم بكو الاله مالالن جهالالة األحكالالام الثالثالالة: لالالفة  ا المطلىىب األول: 
أوسالالالظ، أل   فكالالالو  وعدمالالاله، لالالالفة االسالالالقاط وعدمالالاله، اال تقالالالال القهالالالري وعدمالالاله، لكالالالن دقيالالال  النظالالالر يقالالالود إىل ا  دائالالالرة البفالالالح  الالالض ا   1 النقالالالح

وهالالالي شالالالديدة االبالالالتالء نثالالالرية الفالالالرو ، ولنالالال نر ا   رابعهالالالا مالالالونلني  ،لألحكالالالام الثالثالالالة، هالالالي سالالالتة وليسالالال  ثالثالالالةاألحكالالالام املتصالالالورة للفالالال ، املسالالالا ة 
 سائرها للدرسني الالحقني.

 الحكم الرابع للحقوق: حق إلغاء الغير لها وعدمه
حبالوثهم هالالو لالفة إسالالقاط ري  ونافالةلالالتهم يف أمث يتعالد ولاحلكالم الرابالظ للفقالالو : لالفة إسالقاط اللالالري  الا عدمالاله، واملطالرول يف نالمهالم والالال ي   

لكن البفالح الفقهالي غالري مقتصالر علالى رلالق إر  احلال   يقسالم باللفالا  الرابالظ إىل مالا ميكالن لللالري، ناحلالانم الشالرعي أو الالويف أو  ،احل  حلقه وعدمه
  ظريمها، إسقا ه وإىل ما ال ميكن لللري إسقا ه مطلقا.

إسالالالقا ه ال  الالال  للفالالالانم الشالالالرعي أيضالالالاً إسالالالقا ه،  –ري احلالالال   –الدوجالالالة، فكمالالالا ال  الالال  لالالاله حبالالال  االبالالالوة وحالالال  االسالالالتمتا  ب :ميثالالالح لالالالألول وقالالالد
 .والية الويف ناألب واجلد أو والية الولي ما داموا جامعني للشرائط إسقاطون لق ال    له 

 وليالحظ الفر  بني إسقاط احل  وبني عدم األخ  به أو منظ األخ  به نما سيأيت.
حقالاله فيالاله أو يسالالقط حقالاله، علالالى مالالا ارفالال ل احملقالال  اليالالددي يف آيت نالمالاله حيالالح  مي لالالقنمالالا قالالد ميثالالح للثالالاق: حبالال  القصالالاك فا الاله نمالالا لالالويف الالالدم ا  

ن لق حلالانم الشالر  ا  يسالقط حال  أوليالاء الالدم يف القصالاك نمالا إر ارفالأأ حمال وراً أشالد يف األخال  باله، ونفال     2 لرل بصفة متليق ح  القصاك
 .سبةأو فيما إرا دخل  بوجٍه يف احلح  يار و ظائرمها بناء على عموم والية الفقيهالشفعة واص

 نماذج من الحقوق المعاصرة
، مالالن األحكالالام، والبالالد   عالالد  ا  الفقهالالاء رنالالروا  الالارج وأمثلالالة نثالالرية للفقالالو ، بأقسالالامها السالالتة أو الثالثالالة، علالالى ا  بعضالالها قالالد ي  المطلىىب الثىىاني: 

 يف دائرة التقسيم الثالثي والسداسي:  3 من إدراج احلقو  املستفدثة ،وأوسظ  طاقاً لكي يكو  البفح أنثر فائدة 
إر  كالالح إ سالالا  احلالال  يف ا  يتجالالر  أو يالالدر  أو يالالدار  أو يضالالارب أو يعمالالح خيا الالاً أو بنالالاًء أو مهندسالالاً أو غالالري رلالالق.ل حالال  العمالالح  فالالا  فمنهىىا: 

 فس السلطة على األفعال.ومن السلطة على الن  الناس مسلطو  على أموا م وأ فسهم 
أم ال؟ وهالالح هالالو قابالالح للنقالالح بصالاللال وغالالريل أم ال؟ وهالالح هالالو قابالالح  بالالا  يسالالقط حقالاله يف العمالالح فيجالالري فيالاله البفالالح: ا الاله هالالح هالالو قابالالح لالسالالقاط

  اليالالددي والالالا  الالري األمثلالالة الكثالالرية الالالا رنرهالالا احملقالال لال تقالالال القهالالري بالالا رث أم ال؟ وهالال ا نلالاله بعالالد الفالالرا  عالالن نو الاله حقالالاً أو حكمالالاً، ننظالالائرل مالالن
 وسيأيت حبثه بإر  اهلل فعاىل. أو حكماً. اً فيها البفح عن نوهنا حق
ا اله هالالح للفكومالالة أو احلالالانم الشالرعي ا  يسالالقط حالال  شالال ت يف العمالح نمالالا ففعلالاله احلكومالالا( ا    احلكالالم الرابالالظ وهالالو نمالا  الالري البفالالح عالن

 ؟ 4 رمنيبالنسبة لبعض املعارضني السياسيني  ا أو بالنسبة لبعض اجمل
 وصل  اهلل عل  محمد وآله الطاهرين

 
َدٌة َواْلف ْكُر م ْرآٌة َصاف َية :قال أمري املؤمنني   469هنج البالغة ك اْلع ْلُم و رَاثٌَة َكر يَمٌة َواْْلَداُب ُحَلٌل ُمَجدَّ

                                                           

 بعوض أو ال بعوض.  1 
 وستأيت املناقشة بإر  اهلل فعاىل. 288ك 1حاشية املكاسض  لليددي  ج  2 
واالهتمالالام الكبالالري االالا مسالالتفدثاً وإ  نا الال  مطروحالالة واملالالراد مالالن املسالالتفدثة األعالالم مالالن نوهنالالا مسالالتفدثة واقعالالاً نفالال  بالالراءة االخالالكا  وحالال  التالالألي ، ومالالن نالالو  الكنيالالد عليهالالا   3 

 سابقاً وإ  نا  بعناوين أخرأ نف  العمح.
 نالوظيفتني يف دائالرفني حيح مينعو  بعض املعارضني أو اجملرمني من ممارسة العمح مطلقاً أو مينعو ه من ممارسالة أعمالال خالالة وحيالح مينعالو  الشال ت مالن ا  يعمالح عملالني  4 

لالالق فضاليعاً حلالال  سالالائر العمالالال يف العمالح إر يسالاللبهم فرلالالة العمالالح، لكناله مالالن جهالالة أخالرأ يضالالطرهم للعمالالح الثالالاق خفيالة إر ال يكفالاليهم العمالالح الواحالالد مالثالً بالالدعمهم ا  يف ر
 لتأمني لقمة العيش ولعح حبح رلق مما سيأيت بإر  اهلل فعاىل.


